
 Kursplan 
 
 
Teologisk etik (7,5 hp) 
Theological Ethics (7,5 ECTS credits) 
 
Nivå: Grundnivå 
Ämnesområde: TEOLOGI (systematisk teologi) 
Kurskod: 0173 
 
 
Förkunskapskrav 
Grundläggande behörighet för högskolestudier. Som programkurs i utbildningsprogrammet för 
kandidatexamen i teologi förutsätter kursen att A-kursen Introduktion i filosofi och teologi (30 hp) 
är fullgjord. Som fristående kurs förutsätter kursen motsvarande förkunskaper. 
 
 
Utbildningsmål 
Efter avslutad kurs förväntas den studerande kunna: 

• redogöra för innebörden av centrala etiska begrepp och metoder samt adekvat använda sig 
av dessa vid argumentation i etik 

• redogöra för innebörden av de viktigaste teologiska inriktningarna, kunna identifiera dessa 
samt kunna översiktligt redogöra för den historiska utvecklingen inom ämnet teologisk etik 
med katolsk inriktning 

• ange grundprinciperna för olika normativa teorier inom teologisk etik samt förklara deras 
tillämpning vid etiska frågeställningar  

• analysera framförda argument i samtida etiska frågor 
• analysera sambanden mellan olika etiska perspektiv, i synnerhet vad gäller moraliska 

handlingar, samvetsfrågor, urskillning, ansvar och mänsklig värdighet 
 
 
Innehåll 
Varje dag fyller rubriker oss med nyheter om djupgående etiska frågor. Alla står vi inför moraliska 
dilemman. Men hur fattar vi våra moraliska beslut? Hur kan vi skilja mellan rätt och fel och vad är 
bidraget från vår egen karaktär såväl som erfarenhet? I vår kurs kommer vi att överväga ett 
tillvägagångssätt som försöker kombinera det bästa från både filosofiska och teologiska perspektiv 
varibland dygdetiken är en inriktning bland andra. Kursen behandlar viktiga teman i 
skärningspunkten mellan teologi, filosofisk reflektion och mänsklig erfarenhet. 
 
 
 



Undervisning och examination 
Undervisning sker genom några föreläsningar, instuderingsfrågor och översikter till hjälp för 
instuderandes av kurslitteraturen samt genom att skriftligen besvara tre essäfrågor (cirka 1500 ord), 
på vilka återkoppling ges om de lämnas in i tid. Skriftlig examen i form av frågor på kurslitteraturen 
och en essäfråga att besvara under en halvdag. 
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